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Michal Basch a jeho práce pro jiné

Nebývá zvykem psát do Živy vzpomínky
na komunální politiky. Kdo se však 15.
února 2008 ve strašnickém krematoriu
zúčastnil posledního rozloučení s někdej-
ším starostou Prahy 2, absolventem Mate-
maticko-fyzikální fakulty Mgr. Michalem
Baschem, muselo mu být nápadné, jak vel-
ký podíl mezi početnými smutečními hos-
ty tvořili přírodovědci, resp. lidé z akade-
mické sféry. Mám za to, že nejen proto, ale
i vzhledem ke stavu naší politiky ve vše-
možných aspektech, je víc než na místě
vyzdvihnout neobyčejně pozitivní osob-
nost, jakou pravicový aktér (člen ODS),
matematik/statistik Michal Basch předsta-
voval. Poté, co v roli starosty MČ Praha 2
(1998–2006) skončil funkční období, nepo-
těšen některými jevy ve vlastní straně ne-
kandidoval už v posledních volbách. Osud
mu bohužel nedopřál dožití 73 let, po ne-
smiřitelné nemoci zemřel 9. 2. 2008. 

Mnoho vrstevníků, mladších spolupra-
covníků a žáků na něho s uznáním a vdě-
kem vzpomíná: od mladých let byl spor-
tovcem (v létě především vodákem, v zimě
lyžařem), organizátorem pěších túr a tábor-
níkem, skautem, inspirátorem a rádcem
v nejrůznějších týmech, středoškolským
učitelem matematiky a fyziky, spolkovým
a kulturním člověkem, patriotem a znalcem
Prahy. Stal se členem jednoho z nejstarších
českých profesních spolků Vltavan a zú-
častňoval se jeho akcí v Podskalí i jinde.
Působil jako předseda Společnosti Jana

Masaryka. Popřevratový děkan Přírodově-
decké fakulty UK (která sídlí v Praze 2)
prof. Petr Čepek vzpomíná: „Skvělé ožive-
ní přineslo období jeho starostování, kdy
byla radost s ním komunikovat jako s pří-
kladně vstřícným, vzdělaným a osvíceným
komunálním politikem. Pro fakultu byl na
svém postu požehnáním – dosáhli jsme
tehdy dokonce pravidelného finančního
příspěvku od městské části na provoz bota-
nické zahrady, která kromě vzdělávacího
poslání plní coby městská zeleň také funk-
ci estetickou a oddychovou… Byl to kama-
rád z pokrevně blízkých – tím niterným
člověčenstvím.“ Sám za sebe mohu ve
stejné roli o něco později tato slova potvr-
dit. A co se týče Botanické zahrady PřF UK,
jeho zásluhou bylo i přičlenění zpustlého
pozemku za symbolický poplatek k areálu
a následná rekultivace úsilím ředitele
zahrady Mgr. V. Větvičky do podoby kon-
certní zelené oázy, obecně dnes známé jako
Refugium. Na půdu alma mater zavítal pan
starosta nezřídka a pozvánky na akce
městské části docházely na fakultu také
pravidelně, často doprovozeny osobním te-
lefonátem. I když studoval na Matematic-
ko-fyzikální fakultě (která v té době zahr-
novala např. chemii, dnes rozvíjenou na
Přírodovědecké fakultě) – tělocvik sdílely
tyto instituce pospolu, takže se obě stu-
dentské komunity prolínaly. Jeho posled-
ní iniciativou, do níž zapojil kulturní komi-
si města a v níž jsme pak na přírodovědě

spojili síly, byla připomínka událostí 17.
listopadu 1989 formou zřízení pamětní
desky na budově děkanátu PřF UK. Najde-
te ji v místě, odkud vyšel studentský prů-
vod odstartovavší pád komunismu v býva-
lém Československu. Společně – za město
a za univerzitu – jsme akt odhalení usku-
tečnili po 17 letech od události, přesně:
16. 11. 2006. Tím se M. Basch rozloučil se
svou hlavní službou veřejnosti a vyslal tím
také srozumitelný vzkaz, za jakými hod-
notami stál. Važme si jeho památky!
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